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Eve er Fredens-Nazaret kirkers teengruppe.
Et fællesskab, der har både Gud og hygge
som fundament. Når vi mødes kan alt ske
– lederne er nogle gange lidt skøre. Men
der er garanti for et godt fællesskab, gode oplevelser,
spændende samtaler, hygge, snacks og ikke mindst tid med Gud.

Læs mere på www.fredensognazaret.dk, og følg kirken på de sociale medier:

31/1 : Skøjtetur
Vi mødes kl. 18.30 på Frederiksberg Runddel og slutter hos Lene, Helgesvej 22b, 1. tv.,
Frederiksberg. - Husk varmt tøj og evt. skøjter, hvis du har nogle. Vi lejer skøjter til dem, der ikke
selv har nogle med.
14/2 Vinterferie, så ingen klub.
Søndag d. 17/2: Lovsang i Bethesda
En aften med lovsang sammen med en masse andre teenagere og unge. Rømersgade 17, Kbh. K
28/2: Jesus-aften.
En aften, hvor vi skal blive klogere på Jesus. Vi skal være hos Kristine (lige ved siden af vores
normale mødested)
14/3: Lovsangsaften,
Vi er sammen med resten af kirken til bøn og lovsang
28/3: Konkurrenceaften
Vi skal dyste i alt muligt, hvem mon vinderen bliver?
Weekend d. 29-31/3 Teenlejr på Havnsølejren
Flere informationer på www.tl.imu.dk
11/4: Påskemåltid
For jøderne er påskemåltidet et af påskens højdepunkter
– vi skal lære lidt mere om, hvad det går ud på.
25/4 : Vi vender kirken på vrangen
… og ser alt det du ikke har set før. Vi tager på ekspedition rundt i kirken og kommer ”backstage”.
9/5: Vi forbereder Lovsangsaften
D. 23. maj er der lovsangsaften sammen med resten af kirken. Vi skal forberede noget til aftenen.
Søndag d. 12/5: Lovsang i Bethesda,
En aften med lovsang sammen med en masse andre teenagere og unge. Rømersgade 17, Kbh. K
23/5 : Lovsangsaften
Vi er sammen med resten af kirken til bøn og lovsang.
6/6: Ud i det blå
Vi skal ud i det blå… der kommer flere informationer om, hvad vi skal lave senere..
20/6: Sommerafslutning
En hyggelig aften inden vi går på sommerferie

